Komise městské části č.11 Neředín

Zápis ;
z jednání komise městské části č.11 Neředín
ze dne 1.3.2006
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, Miroslav Bureš, MUDr. Bohumila
Gremlicová, Jaromír Jurtík, Rozálie Kouřilová, Petr Polívka, Anna Ševčíková, Jaroslav
Šulc, Soňa Vodáková
Nepřítomni: Ing. Jan Látal, MUDr. Ivo Mareš
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík
Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne1.2.2006
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled plnění úkolů z jednání komise dne 1.2.2006
•
•

předseda komise informoval členy o jednání s Ing. Fürstem z OI MmOl v záležitosti možnosti
realizace prodloužení cyklistické stezky na ul. Politických vězňů.
návrh investičních akcí na rok 2006 z prostředků komise, požadavek Mgr. Puhače, č.j.
MmOl/OVVI/21/2006/VP. Přidělené prostředky na rok 2006 – 180 000.- Kč.:

1. instalace a zprovoznění elektrického ovládání zvonění v objektu Kaple Panny Marie Loretánské
v Olomouci – Neředíně. Je připravena projektová dokumentace, je vybrán dodavatel, cestou
odboru vnějších vztahů a informací probíhá správní řízení ve věci vydání stavebního povolení,
předpokládaný termín realizace duben, květen 2006. Předpokládaný náklad 60 000,- Kč.
2. příprava a realizace 2 ks informačních panelů o městské části Neředín a jednoho informačního
panelu o vrbové aleji u rybníčku v Neředíně. Zhotovitelé jsou předjednáni (kontakty na
zhotovitele sdělí pan Miroslav Bureš, tel. 731105951). Předpokládané umístění panelů o
Neředíně u zastávky BUS Neředín Krematorium a v prostoru u bývalé samoobsluhy na Tř. Míru,
panel o vrbové aleji v prostoru vlastní aleje. Předpokládaný náklad 30 000,- Kč.

3. rozšíření dětského koutku v prostoru u rybníčku v Neředíně o další hrací prvky ve spolupráci
s odborem životního prostředí MmOl a s Českým svazem Rybářů. V současné době je v tomto
prostoru umístěna dřevěná závěsná houpačka. Dodavatel není určen. Předpokládaný náklad 30
000,- Kč.
4. umístění streatballového koše na stávajícím hřišti v blízkosti ul. Politckých vězňů ve spolupráci
s odborem školství MmOl. Přichází v úvahu po dokončení kanalizačního sběrače BXVIII
budovaného v rámci Rekonstrukce a dobudování stokové sítě města. Dodavatel není určen.
Předpokládaný náklad 10 000,- Kč.
5. finanční příspěvek na nátěr střechy budovy paraoddílu na letišti. Předpokládaný náklad
6. 8 000,- Kč
7. izolační zeleň v prostoru nad opěrnou zdí u zastávky MHD Hřbitovy ve spolupráci s OŽP MmOl.
Dodavatel není určen. Předpokládaný náklad 10 000,- Kč.
8. spojovací chodník přes zelenu plochu od křižovatky ulic Politických vězňů x gen. Píky do
prostoru před obytné domy na ul. Politických vězňů 5 – 15 ve spolupráci s odborem dopravy
MmOl. Přichází v úvahu po dokončení sběrače-viz 4. Dodavatel není určen. Předpokládaný
náklad 40 000,- Kč.
Akce i jejich pořadí byly jednomyslně schváleny.
• oprava nátěru kapličky – úkol se ruší
• p. Kouřilová – článek do Radničních listů o znečišťování ulic psími exkrementy, úkol se ruší
• stížnost občanů na odvoz TDO – viz. odeslaná pošta
Odeslaná pošta
•
•
•
•

6.2.2006 – e-mail Mgr. Puhačovi, postoupení stížnosti pana Bouchala (předpokládaný zhotovitel)
na zdlouhavou realizaci elektrického zvonění v kapli
8.2.2006 – e-mail řediteli MPO ve věci prověřování databáze psích známek
8.2.2006 - e-mail vedoucímu provozovny TDO TSmO, postoupení stížnosti občanů na
nepravidelný odvoz odpadu
21.2.2006 – dopis primátorovi města, návrh termínu slavnostního setkání seniorů městské části
Neředín, první polovina roku 2006, návrh organizačního zajištění a pozvánky

Doručená pošta
•
•

•

•
•
•
•
•

•

3.2.2006, pan Bureš – postoupení stížnosti p. Bouchala na zdlouhavou realizaci elektrického
zvonění v kapli Neředín
č.j.169/2006 ze dne 10.2.2006 – požadavek Krajské správy Českého statistického úřadu o
upřesnění údajů občanské vybavenosti v Neředíně
termín: 5.4.2006
odpovídá: předseda Komise
č.j.SmOl/MPO/61/0629/2006/4VO ze dne 9.2.2006 – odpověď vedoucího odd. MP Tererovo
nám. pana Juřičky k problematice databáze psích známek
e-mail ze dne 21.2.2006 – odpověď vedoucího provozovny TDO TSmO pana Víchy ke stížnosti
na nepravidelný odvoz domovního odpadu
č.j.SmOl/25/145/2006/Vk ze dne 17.2.2006 , Ing. Zapletal – informace o ohrožení ptačí chřipkou
č.j.SmOl/ŽP/55/2320/Pla ze dne 7.2.2006 informace o termínech sběrových sobot
č.j.SmOl/MPO/61/1745/2006/Pad ze dne 21.2.2006 – informace ředitele MPO o personálních
změnách velitelů na služebnách MPO
č.j.MAJ-PR/295/Ženožičková ze dne 15.2.2006 – žádost o dprodej části pozemků…… za
účelem rozšíření plochy pro výstavbu RD. Z předaného podkladu není zřejmá poloha stávající
komunikace spojující kruhový objezd se sítí komunikací sídliště RD Na vršku a nelze tedy
posoudit vzájemnou polohu požadovaného záboru s touto vozovkou. Komise odprodej
nedoporučuje
č.j.SmOl/ŽP/1432/2006/Hu ze dne 20.2.2006 – Zahájení vodoprávního řízení, Rychlostní
komunikace R 35

Různé
•

•
•
•
•
•
•

6.2.2006 odpověděl e-mailem Mgr. Puhač panu Bouchalovi na stížnost (zdlouhavá realizace
elektrického zvonění v kapli) s tím, že k realizaci zakázky dojde v období duben – květen 2006.
Na obdobný telefonický dotaz předsedy komise v této věci dne 1.3.2006 Mgr. Puhač sdělil, že
správní řízení ve věci vydání stavebního povolení běží.
p. Ševčíková – informovala o zvýšení intenzity nákladní dopravy na ul. Neředínská. Odpověď
MPO – jedná se o veřejnou komunikaci, MP ověří příslušné dopravní značení
informace MUDr. Gremlicové – závada na vozovce v ul. Jožky Jabůrkové.
T: 5.4.2006
O: předseda komise
informace p. Ševčíkové – závada na odvodnění vozovky v ul. Neředínská
T: 5.4.2006
O: předseda komise
p. Švec informoval komisi o problémech FS Krajina, které mají souvislost s realizací nové
podlahy v Neředínské sokolovně. Ve čtvrtek 2.3.2006 s v této věci uskuteční schůzka zástupců
FS Krajina, Sokolské župy Olomoucké a KMČ
předseda předal materiály do informačních vitrín
jednání se zúčastnili strážníci MPO č.126 a 096

Jednání bylo ukončeno v 19.45 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční dne 5.4.2006
Zapsal: Mgr. Soňa Vodáková
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.11 Neředín

